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Sommerleirer
på Kvamsseter 
Sommerleirer

på Kvamsseter 
! ! Høstsemesteret er såvidt i gang, og konfirmantene har hatt sin 

tradisjonelle sommerleir med fart og moro på Kvamsseter. 
Side 2-3

! ! Vi har gleden av å ønske velkommen nye medarbeidere i Fana
menighet: Anne Brit Lauvsnes er ny frivillighetskoordinator og 
kirketjener, Gjermund Mildestveit er ny kantor i ekstra 50 prosent
stilling, og Edvin Bratli er ansatt som prostileder. Det arbeides 
også aktivt med planer for åpen barnehage i menighetssenteret.  
Side 3 og 14

Mange positive nyheter og nye muligheter, med andre ord. 

Her er årets
konfirmanter
Du finner komplett liste
over alle årets konfirman-
ter i Fana menighet i dette
bladet. Side 4

Hvem var Jesus og
hva vet vi om ham?
Historiker Per-Bjarne
Ravnå stiller store spørs-
mål i sin prisbelønte fag-
bok for ungdom, «Jakten
på den virkelige Jesus». 

Side 8-9 

Varaordfører uten
valgstress
Han er høyt respektert og
har en samling overras-
kende talenter i ermet.
Møt avtroppende varaord-
fører Kristian Helland 

Side 10-11
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AV PER BARSNES

Det er mange detaljar å
passe på. Kyrkja er Guds
hus, og han utfører arbei-
det sitt med andakt.
Guds tenesta er forstadiet

til den evige himmelfesten. I gudstenesta
møtest himmel og jord, Gud og menneske.
Kyrkjetenaren er tilretteleggar for dette mø-
tet. Eit stort og viktig oppdrag. Medan han ar-
beider, kjem og går mange tankar. Av og til
må han stanse opp i heilag audmykt. Han ser
ut i den folketomme kyrkja, og seier halvhøgt
til seg sjølv: Kunne eg i dag få vere med og gi
dei som kjem eit godt møte med Gud og med
kvarandre! Dei som kjem? Han ser mange
andlet for seg. Nokre  veit han at han kjem til
å møte. Han veit til og med kvar dei skal sitje!
For dei er der alltid, og har sine «faste» plas-
sar! Ei varm glede stig opp i han. Tenk at dei
prioriterer gudstenesta så høgt at dei alltid er
her! Fantastisk inspirerande! 

Men med eit visst vemod klarar han heller
ikkje å la vere å tenke på dei ustabile kyrkje-
folk, som berre kjem no og då. Tenk om dei og
hadde kome kvar søndag! Det hadde vore
fantastisk! Han undrast: Skal tru kva dei gjer
på dei fleste søndags føremiddagar? Kven
kjem i dag skal tru? Gudstenesta er i alle fall
godt kunngjort! Heisann! Klokka er 10.00.
Han heldt på å gløyme seg. Han set i gang
kyrkjeklokkene, medan han nynnar på ei sal-
mestrofe av Anders Hovden: «Høyr kor kyr-
kjeklokka lokkar med ein høg og heilag
klang, alle folk og alle flokkar til ein hugsam
kyrkjegang.» Han tenner altarlysa og lyset i
Olavsnisjen. Så opnar han hovuddøra. Han er
ikkje åleine lenger heller. På galleriet øver
organisten og forsongargruppa, og ute i sa-
kristiet førebur presten og medhjelparane
seg. Heile «festkomiteen» er no på plass. Det
som snart skal skje, har vore førebudd i fleire
dagar. Dei som skal ha barnedåp kjem i tur og
orden, og møtest med dåpsborna i dåpssa-
kristiet. Dei gjer seg klare til den høgtidlege
dåpsprosesjonen som innleier dei fleste gud-
stenester på føremiddagstid. Kyrkjetenaren

pleier å lese søndagens bibeltekstar for seg
sjølv heime. I alle fall preiketeksten. Enkelte
tekstar grip han slik at dei sit som stempla
fast i minnet. Ein slik tekst er likninga om
«Det store gjestebodet» (LUK 14.15-24). For
bodskapen korressponderer så godt med
tankar som rører seg i han på stille søndags-
morgonar i kyrkjerommet. Først er gudste-
nesta godt kunngjord i God Helg og i avisene.
Når kyrkjeklokkene tonar ut frå kyrkjetårent
kl. 10.00, seier dei i realiteten: Kom for no er
alt klart. Dette liknar på gjestebodsskikken i
Jødeland på Jesu tid. Først gjekk invitasjonen
ut i god tid, slik at folk kunne planlegge, og
setje av tid til festen. (Kunngjeringa). Når
gjestebodet så var gjort i stand, gjekk mel-
dinga ut til dei innbedne: Kom for no er alt
ferdig! (Matklokka/kyrkjeklokka).

Å planlegge er å prioritere, setje opp ein
prioriteringsorden med det viktigaste på
topp. I likninga om det store gjestebodet er
det ingen som seier nei, når dei får den første
invitasjonen. Men når meldinga kom om at
alt var klart til fest, hadde dei planlagt seg
fast med mange andre gjeremål! Det kom
dessverre noko i vegen. Kyrkjetenaren un-
drar seg over at kristne menneske kan plan-
legge bort gudstenesta så ofte, at det er unn-
taket at dei er i kyrkja søndag føremiddag.
Det bør no heller vere unntaket at noko kjem i
vegen, synest han. Den store inspirasjonkjel-
de for kyrkjetenaren er å sjå nye andlet. Det
gjer han heldigvis også ofte! Då tenkjer han:
Dei må få kjenne seg velkomne, sett og inklu-
derte, i gudstenesta og på kyrkjekaffien. Men
for å klare det, skulle eg absolutt hatt hjelp
også av dei som er fråverande! «Torden-
skjolds soldatar» treng assistanse!

Kyrkjetenar er ein fantastisk fin tittel! Ei-
gentleg skulle det ikkje ha vore nokon annan
tittel i kyrkja! For alle som gjer teneste i kyr-
kja er i realiteten kyrkjetenarar, både lønna
og ulønna. Den som regelmessig møter opp,
gjer og ei viktig teneste, gjennom den opp-
muntring og det fellesskap han/ho med sitt
nærver skaper! Fantastisk viktig! For gudste-
neste er ikkje underholdning, men sam-
handling! "

Det kom dessverre noko i vegen ...
Det er stille søndagsmorgon. Det er tillyst gudsteneste. Han set nøkkelen i
kyrkjedøra og låser seg inn. Kyrkjetenaren er tidleg ute. Han vil gjere dei
siste førebuingane i fred og ro.

To døgn p
Så var august her igjen; som
lyn fra klar himmel for å
markere starten på slutten av
sommerferien. Men en ting sto
igjen på tapetet for de 70
konfirmantene fra «Sport og
bibel»-Ytrebygda, «Alpha»-
Ytrebygda og Fana – den
tradisjonsrike konfirmasjons-
leiren på Kvamsseter.

AV AKSEL OLSEN

Konfirmantene var av praktiske
grunner delt i to leirer. Første leir var
«Sport og bibel»-gruppen fra Ytre-
bygda. Totalt 28 konfirmanter møttes
ved Ytrebygda skole hvor de sammen
med ungdomslederne tok bussen til
Kvamsseter for to overnattinger før
hjemreisen onsdag 8. august.

Full fres på Kvamseter
Dagene var bar sterkt preg av konfir-
mantenes forkjærlighet for sport,;
mye aktivitet og leker - samt de ikke
fult så populære bibeltimene. Tiden
gikk fort, og det var nokså vemodig
for konfirmantene å skulle ta farvel
med ledere og leirsted. Enkelte av var
så inspirert av leiroppholdet at de
spurte om ikke de kunne få delta på
leir nummer to også.

Muntlig aktivitet og 
volleyballspill i særklasse
«Alpha»-gruppene skilte seg ut posi-
tivt ut både når det gjaldt volleyball-
spill og muntlig aktivitet i bibelgrup-
pene. I hvertfall det første punktet kan
forklares med at «Alpha»-konfirman-
tene bevisst har valgt et konfirma-
sjonsopplegg som i større grad er lagt
opp etter den måten å arbeide på.

Alt i alt; Kvamsseter 07 var en fin
gjentakelse av fjorårets suksess.  "
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Svante fortsetter som vikar
Svante Havåg har vikariert som ungdomssekretær i Fana

KFUK/KFUM siden årsskiftet, og han fortsetter i denne stillingen
utover høsten. Vi er glade for kontinuitet i påvente av en fast an-
settelse. Svante gjør en utmerket jobb, og har solid erfaring med
sin bakgrunn som fast ansatt i denne stillingen fra tidligere. "

Ord til ettertanke:
«Til slutt søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, 

alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som
fortjener ros, legg vinn på det!»    FIL 4, 8

«Åpen barnehage» i Fana 
menighetssenter i 2008?
Hvordan kan vi styrke menighetssenterets funksjon
som møtested? Dette har vært et aktuelt spørsmål for
både Fana KFUK-KFUM og Fana menighet.

AV HOVEDSTYRET I FANA KFUK-KFUM
V/SVANTE HAVÅG

For å pleie menneskelig kontakt
og samvær trengs møtesteder;
sammenhenger og steder der
en kan treffes. Dette kan være
en utfordring både for menighet
og lokalsamfunn. Vi har samti-
dig sett at nye boligområder
med store barnefamilier nær
menighetshuset vokser raskt.
Hvilke tilbud og muligheter for
sosial kontakt har foreldre i
småbarnsfasen i Fana? 

Fana KFUK-KFUM disponerer
et ungdomslokale i menighets-
senteret som fremdeles har
uutnyttet kapasitet. Hovedstyret
i Fana KM har derfor utredet
mulighetene for å starte Åpen
barnehage i menighetssenteret. 

Hva er en «Åpen barnehage»?
I en presentasjon blir det for-
klart slik: «Åpen barnehage er
ikke som alle andre barnehager.
Denne barnehagen er like mye
for de voksne som for barna.
Målet er å skape en sosial arena
for både de små og de store. En
åpen barnhage er også et peda-
gogisk tilbud, ledet av en førsko-

lelærer. Her skal altså foreldre,
bestemødre, dagmammaer og
andre som passer barn komme
med sine barn. De kan komme
og gå når de vil, og det er ingen
påmelding. For brukerne koster
tilbudet kun en tier eller to, eller
er helt gratis. Åpen barnhage er
derfor akkurat det: Åpen!»

Vi har hatt befaring i lokalene
sammen med oppvekstavde-
lingen i kommunen, og har fått
gode tilbakemeldinger og råd
om bruken av lokalene til åpen
barnehage. Det som stort sett
står igjen er å sende en formell
søknad til kommunen, få tilsatt
en pedagogisk leder, og å tilpas-
se og oppruste lokalene til en
viss grad. Oppstart må bli i løpet
av kommende år, uten at dato
ennå er bestemt. 

Ved en oppstart av åpen bar-
nehage i Menighetssenteret er
håpet selvsagt at dette kan bli
hele menighetens barnehage og
møtested, og frivillige medar-
beidere til den pedagogiske le-
deren er velkommen til å ta kon-
takt! Åpningstider, målsettinger
og annet må vi komme tilbake til
etter hvert. "

Menighetssenteret egner seg godt for åpen barnehage - et nytt mulig
tilbud for småbarnsfamilier i Fana.

på Kvamsseter

Det ble mye lek og moro, og konfirmantene koste seg ute i det fine
været. Det ble også fokusert mye på lagarbeid, spesielt under 
rebusløpet (under). I fellesskap ble selv de hardeste nøttene knekt.

fana 4-07.qxp:fana.qxp  23-08-07  12:11  Side 3



2007

Lørdag 8. september kl.10.30
Aronsen, Synne Fredheim
Djupvik, Karen Lygre
Folkvord, Kristine Parelius
Havsgård, Ingvild Nordeide
Lerøen, Elisabeth  
Liland, Merethe  
Lygren, Sofia  
Riisnes, Marianne  
Skaar, Elini-Aida  
Smedsvik, Elise  
Øvrebø, Julie Kristine  
Brekke, Brede Nyhamn
Fosse, Alexander Andre H.
Hannevig, Thomas Schjøtt
Helland, Martin Winsents
Hope, Vegard Fagerås
Liland, Erik  
Liland, Anders  
Nordvik, Mathias  
Nornes, Lars Gunnar  
Raa, Håkon  
Sandven, Håkon Johan  
Skavhellen, Erik Johannessen
Sognefest, Arve  
Søvik, Simen Småland

Lørdag 8. september kl.13.00
Bergesen, Mariell Herfindal
Brodahl, Caroline Sivertsen
Dale, Johanne  
Haga, Ida Johanne Molvik
Herfindal, Yvonne  
Norgård, Ine Eriksen
Saettone, Johansen Marta-Alise  
Solheim, Charlotte Nilsen
Austrheim, Matias Nygaard
Bernsen, Sebastian  
Botnevik, Ole Andreas Jøsang
Eknes, Mads-Eric Rognø
Følling, Bjørn  
Herfindal, Tom-Andre  
Kyrkjebø, Magnus  
Møgster, Øystein Mjanger
Nordtvedt, Jan-Erlend Vevle
Næss, Andreas  
Otterstad, Kim Aleksander M.
Salbu, Martin Moberg
Sandvåg, Sondre  
Standal, Kristoffer  
Steensen, Øyvind  
Aanonsen, Bård Øvstedal
Aasberg, Steffen Heldal

Søndag 9. september kl.10.30
Halbesma, Christiane Mari  
Jakobsen, Christina Patricia  
Søhoel, Halldis Margrete  
Alvern, Ole Schanche
Alvern, Andreas Schanche
Andersen, Sturle  
Bjørnestad, Leander  
Erdal, Lasse  
Gallefoss, Andreas Størdal
Hamre, Henrik  
Heyerdahl, Sondre  
Larsen, Even Andre  
Lygre, Andreas Johnsen
Lygre, Daniel Johnsen
Myre, Marius Amundsen
Nordeide, Sturle  
Sjøstrand, Stian  
Standal, Andreas Mjåtvedt
Sæverås, Edvin  
Tvedt, Krister  
Vatle, Preben Hope
Ådland, Simen  
Aasheim, Eirik Haukanes

Søndag 9. september kl.13.00
Andersen, Christine Svae
Flesland, Malin  
Haglund, Mari  
Skage, May Helen  
Skjærli, Maria Mandelid
Søfteland, Hanne  
Utne, Kristin Gade
Andersen, Ole-Petter  
Berg-Hansen, Daniel Engelsen
Birkeland, Morten Ringheim
Borge, Simen Brautaset
Eikeland, Jan Henrik Vevle
Heimdal, Markus  
Holmen, Christer Liland
Iversen, Mathias Naess
Klokkeide, Henning Madsen
Kringstad, Espen  
Mjelde, Halfdan Aarseth
Pedersen, Marcus Ryberg
Pettersen, Andreas  
Solberg, Thor Erik Kronheim
Sørhus, Sveinung  
Thue, Henrik Tveit

Lørdag 15. september kl.10.30
Andenes, Maria  
Andersen, Anne Mundal

Andersen, Marte Skogstrand
Hellesnes, Marta Naasen
Haagensen, Lillian Veivåg
Olsen, Jannicke Heggernes
Pedersen, Katharina Madeleine
Grønli
Småbrekke, Ingrid  
Stordal, Caroline Steffanie A.
Valen, Kari Nygard
Ebbesen, Martin Andersen
Ellertsen, John Kristian  
Hansen, Stian Marton  
Haugland, Truls Pedersen
Hole, Mats Skjelvik
Jensen, Alexander Almeland
Lønningen, Ørjan Kvalheim
Osen, Kristoffer Gard  
Rasmussen, Endre Johan R.
Skogseid, Karl-Erik Strøm
Strømme, Kristian Skålnes
Wagstaff, Philip Haakon  
Walberg, Mats Joachim  
Aarbakke, Bård

Lørdag 15. september kl.13.00
Abedissen, Martine I.
Birkeland, Sandra Edvardsen
Bjørndal, Malin Annethe  
Bjørnerud, Lise  
Blom, Marthe  
Eriksson, Julie Margrethe  
Hansen, Kamilla Eikemo
Hansen, Maren  
Karlsen, Liliane  
Knudsen, Isabell Eide
Kroken, Kristin Tufteland
Lønningen, Katrine  
Myhre, Ane Danielsen
Nilsen, Henriette
Olsen, Anette S.
Skage, Mona  
Skage, Katrine  
Stene, Linn Therese  
Viken, Josefine  
Dahlberg, Nicklas Ingolf Kundby
Hansen, Erik Haugen
Henne, Andreas  
Høeg, Didrik Mogens  
Skage, Karl Petter Sørbo
Tufteland, Tormod Alf Try

Søndag 16. september kl.10.30
Almeland, Vilde Kathrinsdatter

Amaro, Julia Rosenlund
Berge, Benedicte Liseth
Eikås, Lillian Malene  
Hansen, Malin  
Hatlestad, Kristin Nordvik
Henne, Kine Elisabeth 
Grønhaug
Håvardstun, Kristiane  
Jonsson, Silje Borgstein
Kjeilen, Maria Cecilie  
Mikkelsen, Martine Skilbrei
Monsen, Nina Humlevik
Rading, Lillian Almeland
Rasmussen, Cecilie 
Fjærestad
Sandven, Hanne  
Simonnæs, Marie  
Vaktdal, Ann Kristin Håland
Haugetun, Kristian Valde
Hextall-Schjelderup, 
Daniel Charles  
Nordås, Morten  
Rønhovde, Roald  
Søfteland, Thomas Rød
Aalerud, Daniel

Søndag 16. september kl.13.00
Arnesen, Linn Elisabeth  
Askevold, Maitonje  
Bjånes, Emilia  
Engelsen, Ada Røiseland
Fjereide, Helene Tønjum
Grønsdal, Emily Louise  
Hatlestad, Anette  
Heggheim, Gitte Marie  
Hellesø, Tonje  
Indrearne, Petrikka Høvik
Riple, Madeleine Myhrvold
Sæle, Stine Cecilie 
Stangeland
Torsvik, Martine  
Aarvik, Regina Skavhellen
Fløholm, Steffen Skjold
Gjerde, Fredrik Heggnes
Hellesø, Kim  
Jacobsen, Hallvard 
Berggreen
Knudsen, Marcus Willgohs
Nordås, Even André 
Titlestad
Skage, Øystein Skaug
Stavland, Roy Henry Pavon
Wallentinsen, Asbjørn S.

august 2007                  

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

4 august 2007                  

Konfirmasjoner i Fana kirke høsten 2007
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AV IVAR BRAUT

Bibelen er ikke ukjent med englene. De tilhører
Guds verden. Engel betyr budbringer. 

I Det gamle testamentet står det om englene
at de er til Guds rådighet og lovpriser Gud
(f.eks. Salme 103, v.20). Nytestamentet forteller
om engler særlig ved de store hendelsene. Eng-
lene på Betlehemsmarkene julenatt er vel de
mest omtalte. Av andre kjente fortellinger  om
engler er bebudelsen hos den unge Maria, at
engelen styrker Jesus i Getsemane, at engelen
velter steinen til side påskemorgen og at engelen
er der når Jesus tas opp til himmelen. Vi merker
oss at fokus er på Jesus Kristus og at Han står
høyt over englene (Hebreerbrevet kap.1). Det er
ikke aktuelt i Bibelen å søke kontakt med eng-
lene, men heller å regne med at Gud har kon-
trollen og sender dem når han vil. 

Og for å låne et sitat fra prost Trond Bakkevig:
– Det er fint at man leter etter engler, men det
ligger i englenes natur at de kommer til oss,
uventet og gledelig, og ikke motsatt. De kjenne-
tegnes av gode gjerninger.

En god, åpen og nøktern bok om engler i
Bibelen er skrevet av Bjørdal/Skjevesland: Eng-
elen ved din side (Oslo 1994). - Englene er skapt
av Gud, heter det, og i kristen tro står englene for
en himmelsk virkelighet i skaperverket. De er
nær Gud, men er ikke slik som Gud, og de har
ikke innsikt i Guds dypeste hemmeligheter.
Derfor blir det også advart mot å tilbe englene
(Kol.2,18 og Åpb.22, 8f)

«Englenes hær som myriader bortenfor fatteev-
ne». Slik er en av beskrivelsene i den nevnte bo-
ken. Og en annen: «Deres nærvær og lovsang
sprenger tid og rom; de understreker Guds storhet
“fra evighet til evighet”; et kosmisk kor som tilber
Gud.» Englene hører ikke denne verden til, og

de er omgitt av en him-
melsk lysglans. Og det er
noe eget å lese om gle-
den blant Guds engler
når det tapte blir funnet
igjen (Luk.15) og men-
nesker blir funnet av
Gud.

Nei, vi mennesker sit-
ter ikke med spakene til
alle hemmeligheter, men
vi har troen på Gud
som gråter og smiler
med oss, som kjemper
og lider. I den forbin-
delse tror jeg vi må utvi-
de hva vi mener med
«englevakt». Det er bare ikke slik at Gud har gitt
englevakt når det går bra og ellers ikke. Kan vi
ikke snakke om englevakt både i liv og i død? Og
at vi i tillit til Gud kan be om og stole på engle-
vakt hele livet. Men da er det jo Gud Fader vi
tror på og at Han har oversikten.

Et spesielt og sterkt ord av Jesus (Matteus
kap.18, v.10) har ført til spørsmål om vi alle har
en engel som bevarer oss: «Pass dere for å se med
forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere:
Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske
Fars åsyn».

- Hvordan forstå dette ordet? spør forfatterne
av den nevnte «engleboken». - Neppe som en
sikker grunn for å si at alle har sin engel, men gir
en åpning for å tenke det og tro det. -Jesus vil si
at disse minste, som andre lett forakter, står
under en særlig beskyttelse. De bærer på en god
hemmelighet. De har sine representanter ved
den himmelske trone. Deres sak er alltid nær-
værende hos Gud. Han glemmer ikke sine små.
De står alltid for hans øyne. !
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS starter kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering for nye frivillige med-
arbeidere til krisetelefonen. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 8. oktober 2007. 
Medarbeidere har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er i tjeneste.

Hvert døgn tar nesten 600 mennesker kontakt med Kirkens SOS. Oppgaven for våre frivillige 
medarbeidere er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. 
Vi svarer også på SOS-meldinger via internett. Medarbeidere skal ikke 
finne løsninger eller ”gode råd”. For å bli med må du være over 20 år.

Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Er du en som kan lytte? Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Sorg-
seminar for
etterlatte
Menighetene i Fana prosti har
i noen år hatt seminar om
sorg hvert halvår, og vi invite-
rer også denne høsten til se-
minar. Sorg berører oss på
mange måter, og du er vel-
kommen til seminar enten
det er kort eller lang tid 
siden dødsfallet.

Lørdag 13 oktober kl. 10.-14. 
i Skjold kirke, Peisestuen.
Seminaret er gratis.

PROGRAM:
- Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss? Ved 
sokneprest i Storetveit, 
Bjarte Holme (bildet)

- Lunch
- Samtale/ spørsmål 
- Orientering om tilbud til 

etterlatte i Fana prosti

Spørsmål om seminaret og 
påmelding, kontakt diakon i
Birkeland Tone Totland,
tlf. 55 36 22 85/915 32 323
e-post: tone.totland@bkf.no
eller diakon i Storetveit/Bønes,
Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17
e-post: linda.bardsen@bkf.no

Engler ...?
Det har vært mye snakk om engler i det siste. Mye humor og
mye alvor. Mye avvisning og en del sterke fortellinger. Og
noen som synes å sette englene i fokus for det meste.

Gotisk elfenbens-
engel, ca 1250,
Louvre.
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Tone Totland (49) og Linda
Bårdsen (42) er diakoner i
menighetene Birkeland og
Storetveit/Bønes. Onsdag 
12. september inviterer de
sammen med menighetene i
Fana til åpen samling for
mennesker som opplever eller
har opplevd samlivsbrudd.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kveldens innleder er prest i Metodistkir-
ken Rolf Hugo Hanssen, som selv har gått
gjennom et samlivsbrudd.

- Etter samlingen vil vi invitere de frem-
møtte til å delta i samtalegrupper, på sam-
me måte som vi gjorde i fjor, forteller Tone
Totland. 

Mye humor
- Av rundt femti fremmøtte meldte 20 per-
soner seg til slike grupper i fjor. Disse ble
delt inn i fire grupper som hver hadde seks

samlinger med en frivillig som gruppele-
der.

- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å være til hjelp for folk som

har det vanskelig. Det handler om at kirken
må ta folk sine liv på alvor. Mange sliter
med skyldfølelse, skam og sorg etter et sam-
livsbrudd. Da kan det være godt å treffe an-
dre mennesker som sliter med de samme
følelsene. Mange tror det kan bli tungt og
depressivt å delta i en slik gruppe, men erfa-
ringen vår fra i fjor viser at det er påfallende
mye humor i disse gruppene, sier Tone.

Uten masker
- Humor kan være frigjørende når man
har det tungt. Mange sier de opplever det å
le sammen som en pustepause fra alt det
vanskelige, sier Linda.

Deltagerne i gruppene velger selv hva de
vil dele med de andre. Samtidig er det godt
å vite at det som blir sagt i gruppen, blir i
gruppen.

- Folk spør meg hva jeg liker ved jobben
min, sier Linda.

- Da svarer jeg alltid kontaktklubben for
psykisk utviklingshemmede – fordi det er

så ekte, og sorggruppene – fordi vi her mø-
ter hverandre uten masker.

Da Linda var 12 år gammel, gikk forel-
drene hennes fra hverandre.

- Jeg husker min mor sa at det hadde
vært bedre om min far hadde dødd, for da
hadde kjærligheten blitt bevart. Det var
vondt å høre, forteller hun.

Rom og raushet
Så langt er det flest kvinner som har deltatt
i disse gruppene.

- Hvorfor er det slik?
- Jeg tror menn er redde for å ta kontakt.

De gråter heller alene i kinomørket enn
sammen med andre i samme situasjon,
sier Tone.

- Dere ønsker å nå ut til mennesker uan-
sett hvilket forhold de har til tro og kirke.
Inkluderer dette også mennesker som har
levd i partnerskap?

- Ingen homofile har deltatt i gruppene
så langt. Men jeg tror at hvis de hadde
kommet, så hadde de opplevd rom og
raushet, sier Tone. Linda er enig.

- Selv om den seksuelle legningen er for-
skjellig, så er sorgen den samme. !

Sorgen det ikke
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker som 
erfarer eller har erfart samlivsbrudd.
Onsdag 12. september kl. 19 – 21.30 i 
Storetveit  menighetshus, Kirkeveien 27,
5072 Bergen. Seminaret er gratis

Innleder: 
Rolf Hugo Hanssen, prest i Metodistkirken

Temaer:
- Sorgreaksjoner – hva hjelper?
- Hvordan bearbeide?
- Hvordan komme videre?
- I tillegg berøres barns reaksjoner og 

hvordan få til gode ordninger.           

Påmelding/spørsmål: 
Diakon Linda Bårdsen,  tlf. 55 30 81 17 
-  linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no 
Menighetskons. Therese N. Mokkelbost
tlf. 55 30 81 02

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Gleden i sorgen 

GLEDEN I SORGEN: -
Målet med sorggrup-
pene er å komme noen
trappetrinn opp, sier
Tone Totland (t.v). - Der
kan man kanskje finne
«gleden i sorgen», sier
Linda Bårdsen.
FOTO: MAGNE F.HAFSKOR
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AV: MAGNE FONN HAFSKOR

- Hvorfor akkurat Ole Paus?
- Som kjent utøvende kunstner har han

vist at han både har et forhold til den nor-
ske salmeskatten og til kirken generelt.
Samtidig er han en artist som i god kristen
ånd alltid har vist et sterkt og ekte engasje-
ment for de som faller utenfor samfunnet.

Naturlig møtepunkt
Konserten blir det første arrangementet i
regi av det nyopprettede kulturutvalget..

- Vårt ønske er å bli en fast del av de årli-
ge kulturdagene i Fana og Ytrebygda. Pro-
grammet skal være av god kvalitet og rettet
mot flest mulig av innbyggerne i bydelen. 

- Dere vil nå ut?
- Det er viktig for oss å være en inklude-

rende menighet. Kulturprogrammet vårt
skal være for hele menigheten, innbefattet
de som ikke oppsøker kirken til vanlig. Vi
vil at kirken skal være et naturlig møte-
punkt for hele menigheten – også utenom
gudstjenestene. Skjold menighet er kjent
for å ha høy aktivitet på barne- og ung-
domsarbeid, men vi har ikke vært flinke
nok til å treffe folk midt i livet. Denne kon-
serten burde være skreddersydd for et slikt
publikum, avslutter Müller. !

Billetter kan kjøpes på Billettservice
tlf.: 815 33 133/www.billettservice.no 
eller ved inngangen før forestillingen.
Konserten starter kl. 21.00.

INKLUDERENDE KIRKE: -
Kulturprogrammet vårt
skal være for hele me-
nigheten, innbefattet de
som ikke oppsøker kir-
ken til vanlig, sier leder
av kulturutvalget
Turid Müller.
FOTO: PRIVAT

Ole Paus til Skjold kirke:

Mer himmel, mer jord

AV DAG ARNE NILSSEN

Det tok helt av i 1991 med
platen «Salmer På Veien
Hjem» sammen med Kari
Bremnes og Mari Boine,
der hans nesten falske
sang er hjerteskjærende
ekte og hudløs. Han har
også gjort mye arbeid for
Frelsesarmeen og Kirkens
Bymisjon. 

I fjor jul spilte han inn
en juleplate sammen
med uteliggere og alko-

holikere på nederste
rangtrinn. Tekstene hans
har forandret seg. I be-
gynnelsen var de person-
lige betraktninger, nå ser
han verden ut fra karak-
terene i sangene – enten
det er innvandrerbarn el-
ler hjemløse. 

De svakes parti
Ole Paus har alltid tatt de
svakes parti, til og med
nynazister har han klart å
se menneskene i. Mottoet

hans har alltid vært aldri å
sparke en som fra før lig-
ger nede. Da den norske
venstresiden hyllet Mao
og Pol Pot på 70-tallet, var
han en av de få som så gal-
skapen og turde å snakke
dem imot. Det fikk han
mye tyn for på den tiden.
Nidvisene fra 70-tallets
Paus-poster var egentlig
uskyldige og søte, men
vekket mye harme og bråk
da de kom. Norge har san-
nelig forandret seg. !

På vei hjem
Ole Paus er en mann som aldri har vært redd for å ta ordet Gud

i sin munn, og hadde religiøse/bibelske referanser i tekstene
lenge før Nick Cave gjorde det. 

VISESANGER OG 
FORFATTER: Ole

Paus er født i
1947, og oppvokst

i Oslo, Trond-
heim og Stock-

holm. I dag 
bor han på 

Frogner i Oslo. 
FOTO: VERONICA 

VAN GRONINGEN/
WWW.KJENTFOLK.NO

- Kirken vår skal være et levende
kulturhus hvor Guds nærvær for-
midles gjennom kunst og kultur,
sier leder av kulturutvalget i Skjold
menighet, Turid Müller. 21. oktober
inviterer hun både de faste kirke-
gjengerne og andre interesserte til
konsert med Ole Paus.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er vanskelig å skrive om Jesus. Kildene
er mangelfulle og motsigende, og må tøyes
og presses maksimalt, sier Ravnå.

- Rent faglig er det spennende å se hvor
langt man kan gå. Det handler om å finne
frem til brytningspunktene der kreativ his-
torieskrivning går over til ren diktning. 

Boken hans om den historiske Jesus tar
unge lesere på alvor og har tillit til at de har
evne til å følge med på kompliserte spørsmål.

- Jeg er ikke ute etter å overbevise leserne til
å bli troende/ikketroende, men ønsker å in-
spirere konfirmanter og andre ungdommer
til å gjøre seg egne refleksjoner. Presset på
konfirmantene er stort, enten det heter «det-
te må du finne ut av selv» eller «gjør som de
voksne sier». 

Forventningspress
Per-Bjarne Ravnå kommer fra Mosjøen i
Nordland, men bor i Bodø. Han tok hoved-
fag i historie på Jesus-forskning, og har dok-
torgrad i romersk historie. 

- Har du selv opplevd press fra omgi-
velsene?

Han blir stille lenge.
- Ja, det kan du si. Jeg vokste opp i et spesi-

elt religiøst miljø. Nå er jeg ikketroende. Det
var ikke noe opprivende brudd, men jeg
kjenner igjen situasjonen som ungt individ
der man møtes med forventninger og press.
De fleste vil at barna deres skal tro det sam-
me som dem selv.

Gresk genitiv
Ravnå er opptatt av å vekke kunnskapstør-
sten hos ungdommene.

- Kunnskap er makt. Har du kunnskap om

kristendommen og dens opprinnelse, stiller
du sterkere. Men kunnskap er selvsagt ikke
avgjørende for kristen tro. 

- I boken din bruker du den gammelgres-
ke genitivsformen Jesu når du omtaler bo-
kens hovedperson, men holder deg til latin-
ske bøyningsformer når du omtaler andre
personer. Hvorfor er det slik?

- Konsulenten krevde at jeg brukte Jesu-
formen i boken. Den er innarbeidet i språket,
men jeg liker den ikke. Ved å bruke den, gir
man Jesus spesialbehandling. Poenget mitt er
det motsatte, nemlig å behandle Jesus som en
hvilken som helst annen historisk person.

Reaksjoner
- Har du fått noen reaksjoner på boken? 

- De sterkeste reaksjonene har jeg fått fra
ateister som mener jeg lar kristendommen
slippe for billig unna. Mange kristne miljøer
er åpne og inkluderende, og har tatt godt
mot boken. 

- Hva er ditt bilde av den historiske Jesus?
- Jeg tror han var en person som oppdaget

at han hadde evner til å helbrede syke. Mange
av dem han hjalp var nok psykisk syke som
han greide å nå inn til og roe ned. Jesus levde i
et samfunn der religionen var svært levende,
og han oppfattet seg selv som en agent for
Gudsriket. Han har trodd at Gud kom til syne
i denne verden gjennom ham, og at dette var
et tegn på at Guds rike var nær. 

Kilder
De viktigste kildene til kunnskap om Jesu liv
er de fire evangeliene vi kjenner fra Det nye
testamentet, selv om det finnes mange lig-
nende tekster som var i omløp tidlig i kris-
tendommens historie. 

- Skulle jeg gjort utvalget på ny, hadde jeg

valgt de samme fire evangeliene. Men jeg vil-
le også tatt med Thomasevangeliet. Dette er
kanskje det eldste av evangeliene, og består av
en liste av sannsynligvis autentiske Jesusord.

- Forskere refererer også til den tapte tek-
sten Q («Quelle», fra tysk, «kilde») som et
felles utgangspunkt for evangeliene?

- Det er riktig. Når man sammenligner Lu-

Hva vet vi 
om Jesus?

Historisk kildekritikk for unge lesere: 
- Jeg ønsker å gi konfirmanter og andre ungdommer den intellektuelle
selvtilliten som skal til for å finne frem til kunnskap selv og ta egne
valg, sier historiker Per-Bjarne Ravnå (44). Nylig vant han bergens-
forlaget Mangschous fagbokkonkurranse for barn og ungdom med
boken «Jakten på den virkelige Jesus».

VIL NÅ UNGDOMMEN: - Det er viktig å vekke
kunnskapstørsten hos ungdommene og sette
dem på sporet av hvordan de kan gjøre seg opp
egne tanker og meninger, sier Per-Bjarne Rav-
nå, forfatter av  «Jakten på den virkelige Jesus». 
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kas og Matteus, ser man at mye er likt.
Noe er helt tydelig hentet fra Markus.
Men det er også en del som er gjengitt
ganske likt, som ikke er fra Markus.
Dette tyder på en felles kilde. 

Mannen fra Nasaret
Lukas og Matteus skrev begge histori-
ene ned en gang mellom år 80 og 90. 

- Matteus var orientert i jødisk ret-
ning, mens Lukas skrev for et allment
gresk publikum. Begge har brukt Mar-
kus som utgangspunkt – og Q. 

- Kan dette stoffet være hentet fra en
muntlig tradisjon?

- Nei, for Jesusordene kommer i
samme rekkefølge hos begge evange-
listene. Noen mener forklaringen er så
enkel som at Lukas har lest Matteus.
Samtidig skriver de svært ulike fortel-
linger om hendelsene rundt Jesu fød-
sel, der det eneste som er felles er at Je-
sus ble født i Betlehem. Dette tyder på
at de skriver uavhengig av hverandre. 

- Ble Jesus født i Betlehem?
- Profetiene sa at Messias skulle fø-

des i Davids by, Betlehem. Den virke-
lige Jesus ble sannsynligvis født og
vokste opp i Nasaret, slutter Per-Bjar-
ne Ravnå. !

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Filmen handler om en
friteatergruppe som får
i oppdrag fra den lokale
pateren å modernisere
kirkens årlige oppset-
ning av påskeevangeli-
et. Gruppen, ledet av
den karismatiske Dani-
el Coloumbe (spilt av
Lothaire Bluteau), tar
seg store friheter – det
mest dramatiske er at
de trekker inn det 1800
år gamle ryktet om at fa-
ren til Jesus var en ro-
mersk soldat.

Yeshu ben Pandera
Dette ryktet ble først
nedtegnet i «Det sanne
ordet», et polemisk
skrift mot den fremvok-
sende kristendommen
av den greske filosofen
Celsus. I boken hevder
han at faren til Jesus var
den romerske soldaten
Pantera (Tiberius Iulius
Abdes Panthera (ca. 22
f.kr. - 40 e.kr).  Den jødis-
ke lovsamlingen Tosefta
(ca. 200 e.kr) nevner en
Yeshu ben Pandera
(«Jesus, sønn av Pande-
ra») som levde i Palesti-
na på Jesu tid.

- Som historiker er
det viktig at jeg ikke

blander meg opp i livs-
synet til folk. Når jeg ut-
taler meg som fagper-
son, er det i forhold til
de historiske kildene.

Jeg kan ikke uttale meg
om Jesus var Guds
sønn. Det er det opp til
teologene å avgjøre,
sier Ravnå. !

En moderne Jesus-fortelling
Per-Bjarne Ravnå har brukt den kanadiske filmen «Jesus fra
Montreal» (1989) i undervisningen på universitetet.  - Pateren i filmen
snakker om det behovet folk har for å møte den Jesus de kjenner fra
evangeliene. Det skal man ha respekt for, sier Ravnå. 

JESUS FRA MONTREAL: Filmen gir en moderne
vinkling på Jesu liv, samtidig som den viser respekt
for tradisjonen og den Jesus vi kjenner gjennom
evangeliene, mener Per-Bjarne Ravnå.

AMOR LIBRORUM NOS
UNIT: «Kjærligheten til
bøkene forener oss» er
det poetiske mottoet til
UiBs historisk-filosofiske
fakultetsbibliotek.
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AV MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er fortsatt fylkesleder i Hor-
daland KrF, så jeg forlater ikke
politikken helt. Men jeg stiller
ikke som KrF-kandidat til høs-
tens lokalvalg, sier Helland.

11. september 2001
Det var etter stortingsvalget i
2001 Kristian Helland ble bedt
om å overta vervet som ordfører
i Bergen, da sittende KrF-ordfø-
rer Ingmar Ljones hadde fått
plass på Stortinget.

- Spørsmålet fikk jeg i en rosa
sofa på hotell Terminus under
en større KrF-samling. Det var
det mest overraskende spørsmål
jeg har fått i hele mitt liv. Jeg
måtte ta litt betenkningstid for å
rådføre meg med familien før
jeg svarte ja.

«Bergensordfører med ryfyl-
kedialekt» stod det med krigsty-
per på forsiden av Bergens Ti-
dende dagen etter, samme dag
som det dramatiske angrepet på
tvillingtårnene i New York.

- Alt annet kom i skyggen av
verdensbegivenhetene i denne
tiden. Jeg husker en fjernsyns-
journalist spurte meg hva jeg
følte om å bli ordfører i Bergen.
«Det føles som enkle, hverdags-
lige ting i forhold til det som
skjer rundt oss nå,» svarte jeg
da.

Humor og vennlighet
På det første bystyremøtet etter
stortingsvalget ble Kristian Hel-
land valgt som ordfører med

stort flertall i en byregjering be-
stående av koalisjonen AP, SP og
KrF. 

- Du fikk gode skussmål fra
dine kollegaer i bystyret?

- Ja, det var en god støtte. Det
meste går bra med litt humor og
vennlighet.

Etter to år som ordfører var
det nytt lokalvalg. 

- Det gikk dårlig med økono-
mien i byen, og både KrF og AP
gjorde dårlige valg. Vi la derfor
frem et forslag om å danne by-
råd sammen med Høyre. Forut-
setningen var at Fremskrittspar-
tiet ikke ble med. Høyre ble
svært overrasket, og jeg husker
ennå hvordan Herman Friele
himlet med øynene. 

- Kritiske røster har hevdet at
dere lurte velgerne?

- Det er jeg ikke enig i. Som
små partier brukte vi den mak-
ten vi hadde. Siden valgresulta-
tet ble som det ble, kunne vi av-
gjøre hvilken side som fikk byrå-
det, sier varaordfører Helland.

Skolepolitikk
Foran det kommende lokalval-
get er Bergen kommune i en helt
annen økonomisk situasjon.

- Det er mange grunner til at
økonomien i Bergen er bedre nå
enn foran forrige valg. Men by-
rådet må få lov til å ta sin del av
æren for dette. Vi har styrt
stramt og målrettet under en
hovedmålsetting om å få Bergen
på fot igjen økonomisk. En poli-
tikers fremste oppgave er å prio-
ritere, sier Helland, og poengte-

rer at byen også fremover treng-
er politikere som kan si både ja
og nei.

Skolepolitikken er et område
der Kristian Helland gjerne
skulle gjort mer.

- Bergen vokser hurtig, og sko-
lene må stadig utvides. Det er en
kjempeutfordring å følge dette
opp, en utfordring som kom-
mende bystyrerepresentanter
må ta på alvor! 

«Långsamma endringar»
Som gammel lærer er Kristian
også svært opptatt av skolens
innhold.

- Finsk skolepolitikk står frem
som et lysende forbilde i Nor-
den. Jeg spurte en finsk politiker
en gang om bakgrunnen for
denne suksessen. «Vi har gjort
långsamma endringar» svarte
han. Jeg tror det å tenke langsik-
tig er nøkkelen til den gode sko-
len. Min utfordring til politiker-
ne er derfor å gi skolen arbeids-
ro! Vi kan ikke hele tiden kom-
me trekkende med nye pedago-
giske prinsipper. 

- Hva kan foreldre gjøre for
skolebarna sine?

- Det viktigste er å gi dem gode
holdninger og verdier. Dersom
foreldrene snakker positivt om
lærerne og skolen, vil dette gi
barna den beste muligheten til å
ta mot den undervisningen de
får.

Bybane
- Er det andre politiske saker du
brenner for?

- KrF Bergen er blitt mer og
mer tydelig som et miljøparti.
Det synes jeg er gledelig. Det vi
ser nå er konsekvensene av de
siste hundre års rovdrift på klo-
dens ressurser. Verden og Norge
trenger politikere med mot til å
trekke nødvendige politiske
konklusjoner, understreker
han.

- Har vi slike politikere i Nor-
ge i dag?

10 august 2007                  

Kristian Helland gir seg i bypolitikken:

Den vennlige
ordføreren
- La skolen få arbeidsro! er en av oppfordringene varaordfører Kristian
Helland (60) gir sine kolleger når han nå trekker seg fra bypolitikken
etter 14 år.
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- Det er vanskelig å svare på.
Men faren for populisme er
åpenbar også på dette området. 

Helland mener at bygging av
bybane og satsing på kollektiv-
trafikk er gode miljøtiltak for
Bergen. 

- På sikt er det utenkelig at Ber-
gen kan løse sine samferdselsut-
fordringer uten et byomfattende
bybanenett, avslutter avtroppende vara-
ordfører Kristian Helland. !

EG UNDRAST: En av de mange salmer
og sanger Helland har komponert.

Mangfoldig formidler
- Pedagogikken har stått langt fremme i
alt jeg har gjort, sier Kristian Helland.
Han kan se tilbake på en yrkeskarriere
som avspeiler hans mangfoldige
interesser og sterke formidlingsevne. 

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kristian Helland er opprinnelig fra Strand i Ry-
fylke, og kom første gang til Bergen i 1974. Han
begynte da som lærer på Indremisjonsforbun-
dets bibelskole, før skolen flyttet inn i nye loka-
ler på Bildøy i 1983. Dét var et stort og kostbart
prosjekt for Indremisjonen, der Helland fikk ho-
vedansvaret for å skaffe økonomiske midler.

- Jeg sier ofte at jeg jobbet som profesjonell
pengeinnsamler noen år. Totalt samlet jeg inn
rundt 37 millioner kroner. 

Eg undrast
I 1986 ble Kristian rektor ved Rauna Folkehøg-
skole i Molde før han kom tilbake, som leder av
Norsk Lærerakademis høyskole i Sandviken. 

- Pedagogikken har stått langt fremme i alt jeg
har gjort, fra det å undervise og stå på talersto-
len i bystyresalen til skribentvirksomhet og
komponering av musikk.

- Har du skrevet musikk?
- Jeg er den eneste toppolitiker i Bergen med

TONO-medlemskap. Det er jeg litt stolt over.
Helland setter seg bort til pianoet, blar i noen
notebøker.

- Denne heter «Eg undrast». Han legger hen-
dene på tangentene og fyller stuen med fløyels-
mykt pianospill og en øvet sangstemme.

Pietist i kulturkamp
- Du har også skrevet en bok om Nils Lavik, par-
tibygger og KrFs første stortingsrepresentant.
Hvordan ble denne til?

- Jeg har alltid vært interessert i KrFs histo-
rie. Det var tidligere professor ved Lærerakade-
miet, Asbjørn Tveiten som gjorde meg opp-
merksom på at Lavik skrev dagbøker om denne
viktige perioden. Lavik var en hardtarbeidende
indremisjonsleder, han skrev salmer og sang-
er, og var opptatt av nynorsksak, avholdsbeve-
gelse og forkynning. Men Nils Lavik hadde også
et tvetydig forhold til politikken. «Politikken
hugstel meg ikkje. Det kjem so ofte for meg at
eg kunde nytta tidi til noko betre.», skriver han.

- Hva med deg, hugstel politikken deg?
- Den har gjort det. Det har vært en stor og

interessant opplevelse å få delta i bergenspoli-
tikken.

- Er det episoder du spesielt vil trekke frem?
- Det er vanskelig, det har vært så mye. Noen

ganger har jeg kunnet hjelpe enkeltmennesker
som ikke har nådd frem i systemet på andre må-
ter. Jeg har noen rørende takkebrev liggende i
arkivet mitt. Det gjør godt å tenke tilbake på, av-
slutter Helland. !

TROPEHJELM: Hjelmen
har tilhørt en soldat i Hai-
le Selassies regjerings-
hær. - Jeg fikk den som
takk for et kurs jeg holdt
for nordiske misjonærer i
Etiopia, forteller Kristian
Helland. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Det kan du bl.a. gjøre ved å kjøpe lodd i den årlige utlodning-
en. Det koster kr. 5 pr. lodd og en hel basarbok kr. 250. 

1. gevinst er et gavekort fra Color Line: Cruise for 2 personer
inkl. utvendig dobbelugar Bergen-Hirtshals. Trekning 21. okt. 

Neste år har KIA Bjørgvin 30 års jubileum. KIA Bjørgvin har
norskundervisning, leksehjelp, vennekontakttjeneste, be-
søkstjeneste, intI. leir. I tillegg kommer månedlige KIA - sam-
linger i «Betlehem» og engelskspråklige gudstjenester på
Fantoft Studentby. Det er også mulighet for fast givertjeneste. 

Kontakt 55 31 98 38/924 05 871,  e-post: bjorgvin@kianorge.no
for å kjøpe lodd. Takk for forbønn og økonomisk støtte. 

TOR ØYVIND SANDAKER - REGIONLEDER. 

- inviterer til salmekveld
onsdag 26. september 
kl. 19.30

Eyvind Skeie (bildet)
fyller 60 år 5. november
og gir ut en bok med 316
av sine salmer.

AV OLAV ØGAARD

Samtidig legger han ut på
«Turné 316» som består av 45
salmekvelder i kirker over hele
Norge. I Bergen er det altså Slet-
tebakken kirke som får besøk, i
tillegg til at det blir seminar på
Lærerakademiet torsdag. 

«Turné 316»  er et samarbeid
mellom Eyvind Skeie og lokale
arrangører. Her vil det si Slette-
bakken Motettkor og solist In-
grid Trætteberg - i tillegg til at
Eyvind Skeie vil være solist.
Ved orgel og piano: Olav
Øgaard.

Turné 316 
Innholdet i turneen består av
salmer fra boken «316 utvalgte
salmer». Salmene finnes med

noter og besifring i boken. Bo-
ken kan kjøpes for kr. 200,-
(normal pris kr. 248) i forbin-
delse med salmekvelden. Sal-
mene blir fremført av kor og
solister sammen med menig-
heten. Salmekvelden vil ha en
uformell tone der Skeie funge-
rer som konferansier og intro-
duserer salmene underveis. 

Billetter kr. 100,- ved inn-
gangen. 

Vi føler oss beæret over at Ey-
vind Skeie i Bergen valgte Slet-
tebakken, og synes det er en
stor begivenhet å få besøk av en
av vår tids aller største salme-
diktere. !

Vil du støtte KIA Bjørgvins arbeid?Eyvind Skeie besøker 
Slettebakken kirke
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
Telefon, privat 55 91 56 56
Mobil 41 55 25 70

Sokneprest Gunnar Nesse
telefon 55 59 32 56
e-post gunnar.nesse@bkf.no
Telefon, privat 55 22 67 36

Kapellan Eirik Mills
telefon 55 59 32 53
e-post eirik.mills@bkf.no
Mobil 90 18 50 70

Kateket Hans-Petter Dahl
telefon 55 59 32 63
e-post hans.p.dahl@bkf.no
Mobil 97 16 76 83

Ungdomsprest Svante Havåg
telefon 55 59 32 60
e-post svante.havaag@bkf.no
Mobil 92 24 76 39

Kantor Jostein Aarvik
telefon 55 59 32 52
e-post jostein.aarvik@bkf.no
Telefon, privat 55 31 48 06

Kantor Gjermund Mildestveit 
telefon/e-post 55 59 71 16

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil  913 83 430

Menighetskonsulent
Elisabeth R. Andersen
telefon/e-post 55 59 32 51

elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat 55 91 68 37

Kirketjener/frivillighetskoor-
dinator Anne Brit Lauvsnes
Mobil 909 75 449

Kirkegårdsleder 
Paul Martinussen
kontortid hverdager 09-12
telefon 55 30 81 45

Menighetsrådsleder 
Ingvar Henne
telefon, privat 55 10 58 37
e-post ihenne@broadpark.no

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56
Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82
Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92
Misjon og økumenikkutvalget
Oddvar Aadland 55 22 66 73
Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64
Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20
Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87
Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03
Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage 55 91 56 96
Voksenlaget, KFUK-KFUM
Tove Ask 55 22 94 90

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Gironummer 3411.30.76803

God Helg søker medarbeidere
Har du en redaktør i magen? 

Vil du skrive eller fotografere for God Helg?
Da har vi bruk for deg i redaksjonen. Ditt bidrag vil

bli satt stor pris på! Kontakt Ingvar Henne: 
ihenne@broadpark.no eller 55 10 58 37. 
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AV INGVAR HENNE

Anne Brit Lausnes har en spen-
nende bakgrunn fra flere orga-
nisasjoner og har god erfaring
fra frivillig arbeid og koordine-
ring av dette. Hun har en mas-
tergrad i religionsvitenskap fra
Universitetet i Bergen. Deler av
mastergraden er tatt ved Uni-
versity of Cape Town, så Anne
Brit har også internasjonal er-
faring som vi tror vil gi nye im-
pulser og inspirasjon til arbei-
det i vår egen menighet.

Frivillighetskoordinator 
Fana har fått tildelt midler til-
svarende en 50 prosent stilling
for frivillighetskoordinator.
Stillingen skal i første rekke
styrke det frivillige arbeidet
gjennom bedre koordinering
og tilrettelegging av oppga-
vene, og ved å ivareta de frivilli-

ge medarbeiderne. I tillegg gir
stillingen mulighet for å styrke
arbeidet for barn og unge, spe-
sielt i nærområdet til kirken.

Full jobb i Fana
Anne Brit er kjent som en utad-
vendt og initiativrik ung dame
vi gleder oss til å bli bedre kjent
med. Hun ser fram til nye ut-
fordringer, og synes det er
spennende å komme inn som
første ansatte i en nyopprettet
stilling. Siden stillingen kombi-
neres med 50 prosent kirketje-
ner-stilling får hun full jobb. Vi
vil derfor treffe henne i mange
sammenhenger, og vi kommer
tilbake med beskrivelse av nye
aktiviteter i  God Helg. "

Anne Brit Lauvsnes gleder seg til
å starte i nyopprettet stilling som
frivillighetskoordinator i kombi-
nasjon med kirketjenerstillingen.

Gjermund inntar orgelkrakken i Fana

AV JOSTEIN AARVIK

Gudstjenester i Blomsterdalen er blant de
aktuelle oppgavene for Gjermund, og han
ser fram til den nye nærkirken og er spent
på hvordan det blir med akustikk og orgel
der. Ellers er han interessert i samarbeid
med unge musikere og vil gjerne bringe
dem mer inn i kirken.

Nå er Gjermund ikke «ny», hverken i Fana
eller på orgelkrakken. Han vokste opp på
garden Fagerhaug på Hordnes og spilte pia-
no hos Sigmund Skage, akkurat som Jostein
Aarvik noen år senere. Dessuten har han
lenge bodd på Øvre Titlestad med en fana-
jente som kone og fire barn som etter hvert
blir så store at de flytter ut. Orgelkrakken har
han slitt som vikar både i Fana og Skjold kir-
ke, men lengst som fast organist i Sund i ti år.
Nå får han heldigvis kortere vei til arbeid.

Gjermund fortsetter ut året som 50 pro-

sent vikar i Skjold, men gir fra seg dirigent-
jobben for kirkekoret Cantus. Likevel kan
det nok bli en travel høst. Da er det godt å ha
fritidsinteresser som kan gi både mosjon og
rekreasjon. Gjermund liker nemlig både
hagearbeid og turer på Smøråsen, gjerne
sammen med hunden Toya. "

Ny medarbeider i menigheten

Fana menighet ønsker Gjermund Mildestveit hjertelig velkommen som
kantor i halvstilling fra høsten! I årene framover vil han samarbeide
med og avlaste vår «gamle», kantor Jostein Aarvik. 

Anne Brit Lauvsnes er ansatt som kirketjener og
frivillighetskoordinator og i Fana menighet. Hun tiltrer
1. september, og vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Gjermund Mildestveit  blir nå kantor i «hjem-
mekirken» Fana. 
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Sokneprest Gunnar Nesse (t.v), skreiv
denne salmen i høve 60-årsdagen til
prosten Per Barsnes. Dei hadde laga eit
kyrkjespel som vart kalla «Takunderet i
Fana kyrje». Salmen avslutta spelet,
men vi ser at innhaldet har verdi langt ut
over den opprinnelege  samanhengen. 

Takk til Gunnar for denne vakre 
salmen som også er ei bøn.

SALME
Du kallar oss til huset ditt,

der vil du nær oss vera,
der kjem me med vårt liv og det

som me til deg kan bera.
Du lovar oss å ta imot

vår lengt, vår sorg, vårt veike mot,
me får di omsorg læra.

Du viser oss ditt gode verk,
du kan vår vondskap hindra.

Når me er svake, gjer du sterk,
vår sjukdom kan du lindra.

Me vender oss til deg som ser,
du kjenner alt som hjå oss skjer,

hjå deg kan augo tindra.

Vern kyrkja vår og lat ho stå,
lat ikkje ho forfalla.

Men lat oss henne vakker sjå,
du oss til det har kalla:
Å vara huset du oss gav,

der du er nær i liv og grav
Du står når me lyt falla.

Lat kjærleiken du gjev oss her
i våre liv få verka,

lat den oss fylgja kvar me er
så andre kan den merka,

og gjennom oss din kjærleik sjå
og ljos frå deg i livet få

som alt i oss kan styrkja.

Tekst: Gunnar Nesse, 25. juni 2006. 
Mel: 1400-tallet/Joseph Klug 1529 (NoS 573)

! Torsdag 13. september kl 19.30
Fana kapell: Konsert med «The Golden 
Accolade» fra Moskva/Russland. 
Musikk av Schubert og Rachmaninov. 
Billetter 100,- ved inngangen

Det er sopranen Olga Lutziv-Ternovskaja
og pianisten Dmitry Lutziv som utgjør den-
ne fantastiske duoen (bildet over). De har
tidligere gledet publikum i Fana med stor-
slått musisering, bl.a. vil nok mange huske
dem fra høsttakkekonserten i 2004. De to
hadde allerede klart å skape seg navn som
utøvende kunstnere i den russiske hoved-
stad da de i 1992 startet «The Golden Acco-
lade». 
Ensemblet har siden vunnet konkurransen
«New Stars» i Russland i 1995, og tatt før-
stepris i den internasjonale konkurransen
for duetter i San Bartolomeo (Italia) i 1998.

Olga Lutziv-Ternovskaja er utdannet som
pianist og som sangerinne. Siden 1993 har
hun vært solist ved Stanislavskij Operatea-
ter i Moskva. I 1994 ble hun prisvinner i
Russlands Nasjonale sangkonkurranse.

Dmitry Lutziv tok Master’s Degree i 1990
ved Gnessin-instituttet i Moskva og var
blant prisvinnerne i den nasjonale konkur-
ransen «New Stars» i 1994. Han er konsert-
pianist og opptrer både som solist og som
akkompagnatør.

Ensemblet turnerer mye, både i hjemlan-
det og utenfor Russlands grenser, som i Po-
len, Spania, USA og Italia. I år 2000 kom de
til Norge for første gang. "

! Mandag 24.september kl 19.00 
Fana kapell: Sangaften med 
menighetens voksen- og ungdomskor. 
Ledet av kapellan Eirik R. Mills og kantor
Jostein Aarvik. Gratis adgang

Alle er hjertelig velkomne til å synge med i 
ungdommelige og tradisjonelle – gamle og
nye sanger og salmer - i fin blanding. "

! Lørdag 29.september kl 18.00
Konsert med Nordstrand kirkekor (Oslo)
og Eyvind Skeie. Program: Musikk og 
tekster av Edvard Grieg. Gratis adgang. 
Kollekt ved utgangen.

Nordstrand kirkekor
har i samarbeid med
forfatter og teolog Ey-
vind Skeie (bildet) satt
sammen et Grieg-pro-
gram som de kommer
for å fremføre i Grieg
sin hjemby. Blant ver-
kene som blir fremført

er Griegs Fire Salmer, noen av hans profane
verk som «To brune øine», «Det første
møte» og «Landkjenning» samt noen av
Grieg sine dagboknotater - lest av Eyvind
Skeie. Koret består av ca 20 sangere og alle
solistene finnes i korets rekker. "

! Søndag 14.oktober kl 19.00
HØSTTAKKEKONSERT. Ved Fana kyrkje
kor med gjester og solister. Velkommen 
til en festpyntet kirke. Gratis adgang. 
Kollekt ved utgangen. "

! Søndag 21.oktober kl 19.30.
Konsert med Hazel Eilertsen (sopran) 
og Gjermund Mildestveit (orgel). 
Program: Samtidsmusikk, folketoner, 
klassiske arier. Billetter kr 75,- ved 
inngangen.

Den nytilsatte Fana-
kantoren har invitert
den allsidige sanger-
innen Hazel Eilertsen
(bildet) til Fana for å ta
publikum med på en
meget spesiell musi-
kalsk reise: Sammen
vil de fremføre «The
Black River» av Gavin

Bryars, en av verdens fremste samtidskom-
ponister. Verket er fra 1991 og har tekstlig
utgangspunkt i et utdrag fra Jules Vernes
bok «En verdensomseilig under havet»
(Kaptein Nemo). 

Hazel Eilertsen kommer fra Sandnessjø-
en og har utdannelse fra Trondheim, Ber-
gen og Oslo med private videregående stu-
dier under Aase Nordmo Løvberg og Anne-
Lise Berntsen. Hun jobber til daglig som
distriktsmusiker i Mosjøen. På programmet
står også religiøse folketoner og arier av
Bach, Händel og Haydn. 

Arrangør: Fana menighet/kulturutvalget 
med støtte fra Bergen kommune. "

Aktuelle konserter i Fana

BARNEKLUBBEN PÅ RØD
starter opp igjen 
torsdag 30.august

Krokeidevn. 407 B (rødt hus)
.

Annenhver torsdag
kl 17.30-19.00

.

Lek,sang , bibelfortellinger,m.m.
«Gamle» og nye medlemmer 

er hjertelig velkommen.
.
.

.Mer informasjon:
Elisabeth Jonassen - tlf 55 91 58 83 

Arr: Fana menighet.
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Ida Skarstein Bakka
Oskar Adrian Schie
Amy Marie Wilson Færevaag
Gabriell Rosendahl Stensland
Stina Midttveit
Simen Amundsen
Emil Torstein Hystad
Eirin Nordås Høines
Daniel Nordberg Sjøstrøm
Sanne Aanes Møgster
Sebastian P. Johannessen
Nikolai Olsen Seim
Mina Berge Haukaas
Erik Hundsnes Knutsen
Kasper Andreas Rygg Tonning
Torkel Husom
Lone Kyrkjebø Solheim
Kamilla Kristiansen Eiken
Sanne Meyer Kvalheim
Gunstein Langerak Rosendahl
Isak Bjørge
Ine Eriksen Norgård
Mathias Hestdahl Kristiansen
Fransesca Østrem Arnesen
Christa Østrem Arnesen

Julie Korsvold-Trellevik
Jenny Vorland Farstad
Celina Hatland Jonsson
Kristina Austvik Ekerhovd
Mie Linnea Charlsen
Nora Catharina Tofterå-Monsen
Emely Mari Myking
Bendik Aaring
Eirik Andreas Ø. Bergsfjord
Adrian Lilleng Fyllingslid
Katarina Wang Borgen
Lukas Riisnes Riise
Heine Hagevik Moen
Susanne Skeide
Amanda Ask Glenjen
Magnus Prestegård Holemark
Mathias Fauske Søfteland
Pauline Hjellestad Skår
Anna Bentzon Welde
Thea Isabelle Nygaard
Viljar Støyva Johannessen
Line Øen Hansson
Ida Marie Johannessen
Theodor Nordin
Louis Botnevik Eickhoff
Noria Elise Osa-Anderssen
David Stokmo
Hans Kristian Fjeldstad Hage

Svanhild Fjelltveit og 
Andre Arntsen
Maren Bruarøy og Jarle Nytræ
Elisabeth Hope og Stig H. Andvik
Renate Haaberg og Christer Eide
Lene Milde og Stian Kirkeberg
Linda Bakke og Øyvind Strand
Randi Hoff Eknes og 
Jørgen Ebbesen
Therese Sjursæther og 
Oliver Kofler
Grethe Marlen Melsbø og 
Rune Solberg
Vibeke Hesjedal og Trond Opdal
Camilla Hordnes og 
Christian Hoff
Desiree Hernebeck og 
Tobias Anderson
Eyvor Skogesal og 
Eirik Digranes Nilsen
Karianne Foss Nygaard og 
Ole Mikal Olsen
Marianne Møen Jakobsen og 
Thomas Busk Roligheten
Olaug Svindland og 
Michael Alexander Cromie
May Kristin Berge og
Kristian Sande Hansen
Anette T. Nilsen og Egil Helle
Sunniva Gjerald Birkeli og 
Christoffer Henne
Synnøve Skibenes og 
Christopher Mowinkel Reksten

Carsten A. Osmundsen f. 1917
Odd Trygve Skjervheim f 1938
Ingebjørg Berg f 1936
Anders Milde f 1919
Gudrun Krokeide f 1912
Birger Fagerås f 1919
Magna A. Øyjordsbakken f 1928
Anders Hatlestad f 1955
Arne Hestnes f 1923
Edith Grana f 1920
Gunnar Meyer Olsen f 1928
Erna Breivik f 1924
Mauritz Nilsen f 1930
Christen Totland f 1953
Hildur Andrea Halvorsen f 1919
Nils Trygve Ritland f 1931
Margit Furnes f 1933
Olaf Vellesvik f 1922
Lars Andreas Henne f 1925
Berit Andresen f 1932
Helene Hatlestad f 1944
Tor Ronny Ramberg f 1937
Reidun Bergliot Tang f 1924
Dagny Marie Totland f 1919
Ingeborg M. Johnsen f 1931
Olav Magnus Bauge f 1943
Kathrine Varden f 1911
Wenche Causie f 1957
Olav Grimseid f 1918
Anfinn Harald Samdal f 1919
Gerd Marie Espeland f 1933

2. sept. – 14. søndag e. pinse
11.00 Menighetens samlings-
gudstj. v/v/Barsnes, Nesse og
Havåg. Dåp og nattverd. Takk-
offer: orgelfondet.

8. sept. – lørdag
10.30 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste v/kap. Eirik Mills.
Takkoffer: Ungdomsarbeidet.

9. sept. – 15. søndag e. pinse.
10.30 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste v/kap. Eirik Mills.
19.00  Blomsterdalen. Kvelds-
gudstjeneste v/seniorprest Per
Fimreite. Nattverd.
15.sept. – lørdag
10.30 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstj. v/sokneprest G. Nesse.

16.sept. – 16. søndag e. pinse
10.30 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstj. v/sokneprest G. Nesse.
20.00  Tomasmesse v/Nesse,
Søvik m.fl.

23.sept. – 17. søndag e. pinse
11.00  Høymesse v/sokneprest
Gunnar Nesse. Nattverd. Tak-
koffer: Menighetsarbeidet.
13.00  Dåpsgudstjeneste
v/sokneprest Gunnar Nesse .
Takkoffer: Trossoppl. i Fana.
11.00  Blomsterdalen. Fam.-
gudstjeneste v/kapellan Eirik
Mills. Søndagsskolens dag.
16.00  Kristborg. Familiesam-
ling v/kapellan Eirik Mills.
19.00  Gospelnight. Takkoffer
til Fana KFUK/KFUM.

26 sept. – onsdag
09.00  Morgenmesse. Nattv.

30.sept. – 18. søndag e. pinse
11.00  Fana. Familiegudstj.
v/prost Per Barsnes. Utdeling av
kirkebok til 4-åringer. Dåp. Offer:
Trosopplæringen i Fana.

7.okt.  – 19.søndag etter pinse
11.00  Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Offer: Menighetsarb.
19.00  Blomsterdalen. Kvelds-
gudstj. v/prost P. Barsnes. Nattv.

14. okt. – 20.søndag e. pinse
11.00  Fana. Dåpsgudstj. v/sok-
neprest G. Nesse. Offer: Tros-
opplæringen i Fana. 
13.00  Fana. G13 – høsttakkefest
v/kap. Eirik Mills. Nattverd. Of-
fer: Hjelpearbeid i Russland.
19.00  Fana. Høsttakkekonsert.
Andakt v/sokneprest G. Nesse.

21. okt. – 21. søndag e. pinse.
11.00: Fana.11.00: Blomsterd. 
16.00  Kristborg.  Familiesaml.
Se neste «God Helg» for detaljer.

             gudstjenester

døde

 vigdedøpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B FU
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Barnegospel i Blomsterdalen!
Nå starter Fana KFUK-KFUM
opp barnegospelkor i Bede-
huset Karmel i Blomsterda-
len. Vi har øvinger hver tirs-
dag kl 1730-1900, og første
øvelse er 4. september.

Alle barn i 1. til 4. klasse
som liker å synge og leke er
velkomne til å være med i. På
øvingene skal vi synge og
kose oss, leke mye og høre
fortellinger om Jesus. Vi som
skal drive koret heter Kaja B.
Theis, Benedikte T.Larsen,

og Eli Beate P. Nilsen. Vi har
også med oss pianisten 
Marit Farestveit.

Barn som vil være med i
koret eller har spørsmål om
dette kan kontakte Eli Beate,
elibeatenilsen@yahoo.no -
924 03 631 før vi starter opp,
eller bare møte på første
øvelse. 

Foreldre som har spørsmål
eller har lyst å være støtte-
spillere for koret er også vel-
komne til å ta kontakt.  

Kaja, Benedikte og Eli Beate er ledere i Blomsterdalen Barnegospel.
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